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Lechler automaalaukseen

Lechler teollisuuteen

Color Design Lechler

Ykkösväri Oy on Ylöjärvellä sijaitseva autoja teollisuusmaaleihin erikoistunut Volotisen perheen
omistuksessa oleva maahantuontiyritys. Toimintamme
kivijalka on asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja
ammattitaito.
Ykkösvärin historia kantautuu vuoteen
1972, jolloin nuori automaalari Martti Volotinen perusti Ilomantsin Automaalaamon. Myöhempänä mukaan tuli myös auto- ja teollisuusmaalien myynti ja
vuonna 1986 perhe otti ison askeleen myymällä automaalaamoliiketoiminnan ja keskittymällä automaalien
myyntiin uudessa kotipaikassa Tampereella, Pispalassa.
Toimintaa Tampereella aloittaessa yrittäjäpariskunta
arveli 115 m2 tilan olevan turhankin suuri. Myöhemmin varasto jouduttiin kuitenkin sijoittamaan toiseen
paikkaan ja lopulta vuonna 2004 rakennettiin nykyiset
toimitilat Ylöjärven Elovainion teollisuusalueelle, joka
mahdollisti yrityksen kasvun ja maahantuontitoiminnan laajentamisen.
Perheen lapset pyörivät yrittäjäpariskunnan
Martin ja Railin jaloissa pienestä saakka ja heistä kahdesta; Mikasta ja Paulasta   on kasvanut vuosien saatossa maalialan ammattilaisia vanhempien jalan jäljissä
ja ovat nyt Ykkösvärin omistajia yhdessä toisella alalla työskentelevän sisarensa kanssa. Vanhemmat ovat
edelleen täysipainoisesti töissä jakaen ammattitaitoaan
nuoremmalle sukupolvelle.
Suuri askel oli myös yhteistyön aloittaminen
italialaisen maalivalmistajan Lechlerin kanssa, joka on
ollut Ykkösvärin pääyhteistyökumppani vuodesta
2011 alkaen.
Perheen lisäksi asiakkaita palvelee ammattitaitoiset työntekijämme ja jälleenmyyjämme.

Lechler panostaa tuotekehitykseen, joka on
markkinoiden muuttuessa ensiarvoisen tärkeää. Isot
korjausmaalaukset ovat vaihtuneet pienempiin, jotka
tulee saada ennätysajassa valmiiksi. Tarvitaan kustannustehokkuutta laadusta tinkimättä. Erityisesti näihin
tarpeisiin Lechler on kehittänyt Hi-Efficiency korkeantehokkuuden tuoteperheen, joka huomioi korjausmaalausprosessin kokonaiskustannukset; materiaalikulut, työajan ja energiankulutuksen.
Ykkösväri tarjoaa 2 eri Lechler -maalausjärjestelmää ammattimaalaamon tarpeisiin: Hydrofan
HE -vesibasejärjestelmän ja Macrofan HS -liuotinjärjestelmän suorakiiltomaalauksiin.
Hydrofan HE korkeantehokkuuden vesibasejärjestelmä koostuu 63 basepigmentistä, jotka on
pakattu 1, 0.5 ja 0.25 litran helposti annosteltaviin
Hydropulloihin. Optimoidut pullokoot tekevät varaston ylläpidosta ja kierrosta optimaalisen. Järjestelmä
mahdollistaa 2 ruiskutustapaa; perinteisen ja ”OneStep” menetelmän samasta järjestelmästä.
Macrofan HS -järjestelmä koostuu 61 tiivistetystä Macrobase -pigmentistä ja 6 sideaineesta, jotka mahdollistavat eri laatujen valmistamisen samasta
järjestelmästä. Järjestelmää voit laajentaa myös hyötyajoneuvoille suunnatuilla Isofan -sideaineilla, silloin kun
maalaamosi tarve sitä vaatii.
Laajasta pohjamaali- ja lakkavalikoimasta voit
valita juuri sinun käyttöäsi palvelevat tuotteet. Henkilöautovalikoima käyttää pääsääntöisesti samoja kovettajia ja ohenteita, kuin myös Macrofan pintamaalituotteet. Kovetteiden ja ohenteiden yhdenmukaisuus
mahdollistaa varastoitavien tuotteiden minimoimisen.

LechlerTech tuotemerkistä tunnistat Lechler
teollisuuteen suunnatut maalituotteet. Tästä valikoimasta löydät tuotteet kattavasti erilaisiin teollisuuden
kohteisiin - oli kyse perävaunusta, arkkitehtuurin yksityiskohdasta tai designteollisuuden tuotteesta ja kaikesta siltä väliltä.
Kohteesta ja toivotusta väristä / efektistä
riippuen valittavana ovat Lechsys, Lechsys Effect, Lechsys Hydro tai Isofan HS maalinsekoitusjärjestelmät.
Kaikki Lechlerin teollisuuden järjestelmät ovat sideainepohjaisia, joka mahdollistaa maalituotteen valmistamisen erilaisilla teknisillä ja taloudellisilla ominaisuuksilla.
Lechsys -järjestelmän etu on erittäin laaja 61
sideaineesta koostuva valikoima, josta voidaan valmistaa myös valikoima metallisävyjä. Pigmenttejä järjestelmässä on 29.
Lechsys Effect -järjestelmä tarjoaa suuret
mahdollisuudet erilaisien efektien suhteen, kuten helmiäiset, xirallic sävyt ja fluorisoivat sävyt. Yhteensä järjestelmässä on 60 pigmenttiä ja 9 sideainetta.
Lechsys Hydro -järjestelmä koostuu 19 pigmentistä ja 19 sideaineesta ja tarjoaa ratkaisun, kun
halutaan käyttöön vesipohjainen tuote.  Teollisuuden
vesipohjaiset tuotteet tilataan tällä hetkellä valmiiksi
sävytettyinä tehtaalta.
Isofan HS -järjestelmä käyttää Macrofan HS
sekoitusjärjestelmän solidpigmenttejä tarjoten 6 sideainevaihtoehtoa. Isofan tarjoaa oivan ratkaisun erityisesti hyötyajoneuvojen maalaukseen.
LechlerTech valikoimassa myös runsas valikoima erilaisia lakka- ja pohjamaalituotteita.

Väreillä ja pinnan efekteille voi tehdä sen tärkeän eron kilpailevaan tuotteeseen. Väreillä on mahdollisuus herättää tunteita. Lechler haluaa kannustaa
suunnittelijoita panostamaan värisuunnitteluun paitsi
jo suunnittelun alussa, mutta myös kun vanha tuote
halutaan uudistaa.
Color Design Lechler on värikonsultointiprojekti, joka on toteutettu yhteistyössä milanolaisen
teollisen suunnittelijan Francesca Valanin kanssa. Yhdessä Valanin kanssa Lechler tutkii ja ennustaa tulevaisuuden väritrendejä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä
- lopputuloksena värikokoelmat pohjautuen näihin
ennustuksiin. Väritrendikokoelmien avulla tarjoamme
ehdotuksia, inspriraatiota ja teknistä tietoa - haluamme kasvattaa tietoa siitä, mikä on mahdollista maalin
ja värin keinoin. Märkämaalaus soveltuu mitä erilaisimmille pinnoille lasista metalliin, sekä isoon tuotantoon
tai esim. ”Limited Edition” tuotantoihin.
Väri on erottamaton osa tuotetta. Värin tulee tukea lopputuotteen muotoa ja käyttötarkoitusta,
sekä antaa sille lopullinen viimeistely. Valittu väri on
todennäköisesti erilainen urheiluvälineessä, kuin designtuotteessa. On tärkeää ottaa huomioon myös tuotteen elinkaari. Klassiset värit sopivat tuotteisiin, jotka
on ajateltu kestävän isältä pojalle. Myös väreissä neutraalit sävyt kestävät paremmin aikaa ja tämä on otettu
huomioon myös Lechlerin väritrendikokoelmissa.  
Väritrendikokoelmien lisäksi suunnittelijan
käytössä on tietenkin myös eri standardien värit, kuten esim. RAL, NCS, Pantone jne. sekä muut Lechlerin
kehittämät värikartastot, jotka tarjoavat yli 4000 värireferenssiä.

